
 

 

 

2º TORNEIO DE CLUBES PARA OS ESCALÕES NÃO SENIORES 

ÉPOCA 2018/2019 

                               

 INFORMAÇÕES 

 

Caros Clubes/Atletas/Treinadores 

 

Assunto: Convite para o 2º Torneio de Clubes Não Seniores-época 2018/2019 

Clube Stella Maris de Peniche 

 

O Clube Stella Maris de Peniche organiza, nos dias 2 e 3 de Fevereiro de 2019, o  2º Torneio de Clubes – 

Não Séniores, integrado no circuito Nacional da  Federação Portuguesa de Badminton. 

Vimos por este meio, convidar todos os clubes de Badminton nacionais a participar  nesta competição.  

Na época transacta, tivemos a participação de mais de 200 atletas de todo o País,  num total de 368 

partidas realizadas. Este ano (e dado estar prevista a realização de uma outra competição oficial de não 

seniores na mesma data),pensamos que o número de atletas presentes e de partidas a realizar poderá não 

ser tão numeroso. No entanto, alertamos os atletas e clubes que mesmo assim (e em função do número de 

inscrições),poderá ser necessário utilizar os dois dias previstos. A seu tempo avisaremos com antecedência 

acerca do que sucederá. 

Contaremos, como é habitual, com 7 campos de jogos. 

Informações específicas: 

 A competição disputar-se-á em todos os escalões não seniores, segundo as normas aprovadas pela 

FPB para a presente época e para esses escalões; 

 A competição realizar-se-á no Pavilhão Polivalente em Peniche (Rua do Galhalhaz); 

 O calendário será disponibilizado a todos os Clubes participantes; 

 As inscrições dos atletas serão feitas através da plataforma de inscrições online da Federação 

Portuguesa de Badminton; 

 As inscrições têm início em 11 de Janeiro de 2019 e encerram a 20 de Janeiro de 2019; 

 O pagamento de inscrições poderá ser feito: 

1. Através de cheque emitido à ordem de Clube Stella Maris (enviar para a FPB); 

2. Por transferência bancária, IBAN : PT50 0018 0339 0020 0012 9975 4       (acompanhado do 

envio do comprovativo de pagamento para a FPB)                                                  

 

  

CONTAMOS COM A VOSSA PRESENÇA !! 


